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W SPRAWIE ARTYKUŁU „PARTYCYPACJA SPOŁECZEŃSTWA W REWALORYZACJI I OCHRONIE 
ZABYTKÓW -  NIEKTÓRE DOŚWIADCZENIA BRYTYJSKIE”

Garść poniższych uwag wywołana została artykułem  mgr 
Barbary Źuchowskiej opublikowanym  w nr 3 -4 , 1983 
kw artalnika pod tytułem Partycypacja społeczeństwa w 
rewaloryzacji i ochronie zabytków  —  niektóre dośw iad
czenia brytyjskie. W  ocenie autora  uwag artyku ł ten bu
dzi w iele zastrzeżeń i w ątpliw ości, a przede wszystkim 
prawie wcale nie przeprowadza tezy zaw artej w swoim 
tytule. O gó lny obraz ochrony i konserw acji zabytków  
w W ielk ie j Brytanii, jak i można by wysnuć na jego  pod
stawie, musiałby być n iezupełn ie zgodny z rzeczywisto
ścią, d la tego pozwalam sobie zwrócić uwagę Autorki 
i Czytelników na dostrzeżone potknięcia.
Po pierwsze, w W ie lk ie j Brytanii w życiu publicznym, 
a już na pewno w dziedzinie tzw. am enities  (ogó lnodo
stępna, szeroko pojm owana in frastruktura  społeczna), 
do której zalicza się ochrona zabytków, in icjatyw y oby
watelskie zazwyczaj znacznie wyprzedziły dz ia łan ia  pań
stwa, stąd uczestnictwo znacznych rzesz społeczeństwa 
i jego aktywność na tym polu nie wymaga zachęt ze 
strony władz, a to  raczej w ładze zna jdu ją  się pod sta
łym naciskiem działań społecznych w te j dziedzinie.
Po drugie, nie ma zbytniego sensu mówienie, że w 
W ielk ie j Brytanii środki rządowe na ochronę zabytków  
są ograniczone, gdyż środki rządowe w te j dziedzinie  
są wszędzie i zawsze ograniczone w stosunku do po
trzeb, a to  w łaśnie w W ie lk ie j Brytanii najwcześniej 
i na jjaskraw ie j wykrystalizowała się świadomość к o- 
n i e c z n o ś c i  udziału społeczeństwa w tym dziele, je 
śli ochrona zabytków nie m ia łaby pozostać teoretyczną  
mrzonką czy też dzia ła lnością  propagandow ą o g ra n i
czoną do w ybranej garstki ob iektów  o w yjątkow ej ran
dze narodowej.
Po trzecie, dotacje  i pożyczki na prace rewaloryzacyjne  
i konserwatorskie mogą w W ie lk ie j Brytanii s ięgać 75%, 
a w wypadku połączenia tych zabiegów  z podwyższe
niem standardu kom unalnego zabudowy mieszkaniowej 
nawet 90%  kosztu prac (np. Southfie lds Square w Brad
ford), nie można w ięc tw ierdzić, że nie jest to  udział 
decyd ujący.
Po czwarte, bez w ątp ien ia  kryzys gospodarczy osłab ił 
zakres i tem po dzia łań w in te resu jące j nas dziedzinie  
w W ielk ie j Brytanii, a le  pow oływ anie się tu  na liczbę

obiektów wpisanych na listę obiektów  chronionych jako  
na m iernik tego zaham owania jest dalece dyskusyjne, 
tym bardzie j że jako  punkt odniesienia przyjęto rok 
1974, to jest rok poprzedzający Europejski Rok Dzie
dzictwa Architektonicznego, kiedy to w sprawie zabyt
ków uczyniono tam szczególnie wiele.
Po piąte, jeśli chodzi o kryteria zezwalania na wyburze
nia czy przebudowy chronionych obiektów  zabytkowych, 
artykuł sugeruje bardzo niepokojącą sytuację, a tym
czasem W ielka Brytania jest jedynym znanym autorowi 
tych uwag miejscem, w którym w ramach procedury 
urzędowej władza urbanistyczno-budow lana przed wy
daniem pozwolenia na wspom niane prace dotyczące 
obiektu chronionego zapytuje na piśmie o zdanie sze
ściu społecznych organizacji i stowarzyszeń za jm ują
cych się poszczególnymi aspektam i czy okresami a rch i
tektury zabytkowej i je j ochrony (np. V ictorian Society, 
G eorgian G roup) i w wypadku sprzeciwu którejś z nich 
podanie o zezwolenie na te prace jest rozpatrywane na 
szczeblu m inisterialnym  (przy okazji — nie jest to M i
nisterstwo O chrony Środowiska, lecz M inisterstwo ds. 
Środowiska — D epartm ent of the Environment).
Po szóste, przytaczana w końcowej części artykułu usta
wa — to Local Government, P lanning and Land Act 
z 1980 r., czyli Ustawa o Samorządzie Terytorialnym, Pla
nowaniu i Ziemi, a nie o Samorządowym Planowaniu 
i Ziemi.
Wreszcie po siódme, ogrom nie zadziwia pominięcie  
przez Autorkę faktu istnienia i ciekawych doświadczeń 
z działalności wspomnianych już licznych organizacji 
i stowarzyszeń działających na rzecz zabudowy histo
rycznej i dziedzictwa architektonicznego (np. Civic Trust 
czy liczące już ponad sto la t SPAB) oraz pom inięcie m il
czeniem zupełnie podstawowej idei obywatelskiego ko
m itetu konserwatorskiego (bu ild ing  preservation trust), 
bez których sensowne mówienie o społecznej partycy
pacji w ochronie zabytków w W ielk ie j Brytanii wydaje 
się mało możliwe.
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